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PRO ABSOLVENT Y VŠE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení absolventi a absolventky,
Tentokrát Vás na úvod Zpravodaje zdraví tisková mluvčí Vysoké školy
ekonomické v Praze. Mým úkolem je propagace studia a budování PR
školy. A právě to s Vámi, našimi absolventy, velmi úzce souvisí. Pomáháte nám budovat dobré jméno VŠE jak ve společnosti, tak v očích
zaměstnavatelů. I díky tomu jsou naši absolventi pro zaměstnavatele
stále první volbou. Velmi rádi se proto s Vámi pravidelně setkáváme.
V uplynulém roce jsme k tomu měli mnoho tradičních i jedinečných příležitostí. Mezi tradičními akcemi nechyběl Den s VŠE, Ples VŠE a v závěru
podzimu 2014 „absolventské středy“. Tento ročník cyklu středečních
přednášek, na které jednotlivé fakulty zvou významné odborníky z praxe, byl zvláště úspěšný. V této tradici budeme rozhodně pokračovat.
Mezi jedinečné akce patřily dvě velké konference, které VŠE organizovala u příležitosti 25. výročí sametové revoluce a ekonomické transformace. První z nich se uskutečnila na půdě VŠE a pozvání přijali naši
významní absolventi z korporátní i akademické sféry. Druhá se uskutečnila na pražském Žofíně.Nerada bych opomenula ještě jedno výročí,
které jsme si letos společně připomněli. Loni uplynulo 20 let od založení Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci. Byla to skvělá
příležitost pro setkání s jejími absolventy v nově zrekonstruovaných
prostorách fakulty. Významných událostí se dočkáme i v příštím roce.
Již v lednu 2015 otvíráme podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Business
Accelerator. O tomto projektu i dalších novinkách z VŠE si přečtete
na následujících stranách Zpravodaje. Na závěr mi dovolte vám poděkovat, že se s vámi čím dál častěji setkávám i prostřednictvím sociálních
sítích VŠE. Váš zájem nás velmi těší.

Mgr. Julie Daňková (tisková mluvčí VŠE)

PODNIKATELSKÝ
AKCELERÁTOR XPORT
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KONFERENCE 25 LET
EKONOMICKÉ TRANSFORMACE
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BENÁTSKÝ STYL OVLÁDL VŠE
REPREZENTAČNÍ PLES 2015
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AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

Akademický rok 2013/2014 byl pro Vysokou
školu ekonomickou v Praze rokem důležitých událostí.
Akademický senát VŠE zvolil pro období 2014 – 2018 novou rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Své děkany
si v uplynulém akademickém roce volily také Fakulta
financí a účetnictví (doc. Mejzlík), Fakulta podnikohospodářská (prof. Nový), Fakulta informatiky a statistiky
(doc. Marek) a Národohospodářská fakulta (doc. Ševčík).
Podle Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 studovalo
na Fakultě financí a účetnictví 3 160 studentů, na Fakultě
mezinárodních vztahů 4 665 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 547 studentů, na Fakultě informatiky
a statistiky 3 090 studentů, na Národohospodářské fakultě
2 562 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově
Hradci 1 458 studentů. Zájem o studium na VŠE je stále
velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo
pro akademický rok 2013/2014 podáno celkem 13 623

ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám
chtěli ve stručnosti představit novou tradici středečních
odborných přednášek pouze pro Vás. První setkání proběhlo již 5. listopadu 2014. Pokud jste se setkání nestihli
zúčastnit a zajímá Vás téma přednášky, máte možnost si
prezentaci stáhnout zde.
Každou středu si pro Vás fakulty od 18:00 hodin připraví
odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Místnost
konání bude dopředu upřesněna dle kapacity. Na akci je
třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/.
Přehled témat pro rok 2015 je zde. Těšíme se na setkání.

přihlášek a počet podaných přihlášek převýšil více než
3x nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských
programů bylo zapsáno 3 877 studentů. V roce 2013/2014
se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. VŠE se poprvé umístila v celosvětovém žebříčku
nejlepších univerzit QS World University Rankings a skončila na 75. místě v hodnocení Financial Times European
Business Schools Ranking. Velkým úspěchem bylo získání
certifikátů ECTS Label a DS Label od Evropské komise pro
období 2013–2016.
VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými
firemními partnery.
Generálním partnerem je
již řadu let Česká spořitelna a hlavními partnery
jsou ČSOB, Deloitte, EY,
Komerční banka, KMPG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2013/2014 společnosti Česká pojišťovna, Economia, Hospodářská komora České republiky, Kooperativa,
L´Oréal, Microsoft, Procter&Gamble, SwissLife, Plzeňský
Prazdroj a Škoda Auto. Poslední dvě společnosti jsou také
mezinárodními partnery CEMS. V červnu podepsala rektorka VŠE novou dohodu o partnerství s farmaceutickou
společností MSD. Firmy se na škole prezentují 2x ročně
na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje
Rozvojové a poradenské centrum. Odborníci z aplikační
sféry se také podílejí na výuce. V roce 2013 jich na VŠE
přednášelo 377.
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VŠE OTVÍRÁ PODNIKATELSKÝ
AKCELERÁTOR XPORT
V lednu otevře VŠE v nových moderních prostorách
na pražském Jarově univerzitní akcelerátor xPORT.
Na VŠE tak vznikne nové
pracoviště, které bude podporovat podnikání.
Do xPORTu se nyní mohou hlásit studenti, absolventi, mentoři i investoři. Cílem
nové součásti VŠE je vybudovat kolem
univerzity podnikatelskou komunitu
a vytvořit pro kreativní a podnikatelské
duše z VŠE atraktivní zázemí.

xPORT spustil registraci
nápadů
Dne 5. 12. spustil xPORT on-line
registraci pro podnikatelské nápady
a start-upy. Hlásit se mohou týmy
alespoň částečně složené ze studentů, absolventů a vyučujících VŠE
a to až do 18. ledna 2015. O prvních
nájemnících rozhodne tým xPORT
a xPORT Board do 9. února 2015.

Podívejte se na nové
prostory xPORTu.
Zásadní stavební práce na rekonstrukci
prostorů xPORTu v areálu kolejí VŠE

na pražském Jarově jsou dokončeny.
Vznikl tak nový prostor o rozměrech
1000 m2 pro zakládání start-upů, vzdělávání v podnikání a pořádání přednášek
s úspěšnými podnikateli, mentory a investory. Nechybí tu velký open space,
prezentační místnost, Chill Out zóna,
kuchyňka ani menší kanceláře pro jednotlivé týmy. Oficiální otevření xPORTu
se uskuteční v úterý 27. ledna 2015.

Tým xPORT zve na setkání
mentory a investory

27. 1. 2015
Oficiální otevření xPORT Business
Accelerator
2. 2.–6. 2. 2015
Prezentace před xPORT Board
9. 2. 2015
Vyhlášení výsledků
16. 2. 2015
Vybrané týmy se stěhují do xPORTu
Více informací o xPORTu a jeho jednotlivých programech na
http://xport.vse.cz/

Ve čtvrtek 15. ledna od 18 do 20 hodin
se uskuteční setkání mentorů a investorů v sídle xPORTu na pražském Jarově. Tým xPORT zde představí možnosti, jak se mohou mentoři a investoři
do xPORTu zapojit.

Co čeká xPORT v novém roce
15. 1. 2015
Schůzka s mentory a investory
18. 1. 2015
Deadline přihlášek nápadů a firem
do inkubátoru (iPORT) a do akcelerátoru (aPORT).
19. 1.–31. 1. 2015
Vyhodnocení registrací a schůzky
s xPORT Team.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
RANKING 2014
V hodnocení Financial Times nejlepších evropských
business school za rok 2014
se Vysoká škola ekonomická
v Praze umístila na 77. místě. Žebříčky Financial Times jsou nejuznávanějšími
hodnoceními vysokých škol
u odborné veřejnosti.
V hodnocení nejlépe uspěly velké
země s dlouhodobou tradicí výuky ma-

nagementu. Britské a francouzské školy mají v rankingu významné zastoupení. Na prvním místě se umístila London
Business School (UK), na druhém místě
HEC Paris (FR) a třetí místo obsadila IE
Business School (Španělsko). I když se
jedná o celoevropské hodnocení, mezi
80 nejlepších se prosadilo pouze 5
škol ze zemí bývalého komunistického
bloku. Polsko dvěma vysokými školami
(soukromou vysokou školou Kozminski
University a veřejnou vysokou školou

Warsaw School of Economics), Rusko
státní školou St Petersburg State University Graduate School of Management, Česká republika Vysokou školou
ekonomickou v Praze a Maďarsko
Corvinius University of Budapest.
Více informací naleznete zde.
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VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŠANCE
Jarní běh ŠANCE se uskuteční na VŠE 24. a 25. 3. 2015.
Absolventi VŠE mají kažProč ŠANCE?
doročně šanci osobně se
Veletrh ŠANCE nabízí možnost osobního kontaktu se zástupci firem, kteseznámit s pracovními naré nabízejí profesní uplatnění přímo
bídkami prestižních zaměststudentům a absolventům VŠE
navatelů a dalších firem,
které jim mohou pomoci
Můžete se zúčastnit prezentací některých firem či panelových diskusí
v počátcích pracovní kariéry.
Můžete navštívit:
Stánky vystavujících v atriu RB
od 9:00 do 17:00
Panelové diskuze
Prezentace jednotlivých společností v seminárních učebnách RB
Konzultace podnikatelského
záměru a osobnostní test – úterý
Prezentace studentských klubů
a organizací – úterý
Konzultace CV – středa
Fotokoutek na CV – úterý na stánku
UNIjobs.cz

o uplatnění studentů VŠE
Koná se přímo v prostorách atria
Rajské budovy VŠE
V úterý můžete zkonzultovat svůj
podnikatelský záměr a vyplnit si
osobnostní test zdarma
Ve středu si můžete nechat zkonzultovat CV od odborníků z praxe
Můžete se nechat profesionálně
vyfotit na vaše CV
Nemusíte platit žádné vstupné
Můžete vyhrát exkluzivní služby
RPC (Psychologická diagnostika,
Individuální kariérové poradenství)

Všechny informace o nadcházejícím
Veletrhu ŠANCE 2014 a jeho programu
najdete na http://rpc.vse.cz/sance/
aktualni-rocnik/.

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM SE PŘEDSTAVUJE
Rozvojové a poradenské centrum se zaměřuje na kariérní rozvoj studentů a absolventů
Vysoké školy ekonomické v Praze, zejména
formou spolupráce s významnými českými
a zahraničními firmami.
Zprostředkovává nabídky zaměstnání pro absolventy
Zajišťuje psychodiagnostickou diagnostiku, kariérové
poradenství, absolventi mají také možnost využít služeb
akademické psychologické poradny.
Organizuje HR prezentace společností na univerzitě,
kde se studenti dozvědí více o dané společnosti, její
firemní kultuře, výběrovém řízení a jeho průběhu. RPC
VŠE na tuto akci zajišťuje vhodnou místnost, registraci
účastníků a příslušnou propagaci události mezi studenty a absolventy školy – nejčastěji formou hromadného
e-mailu registrovaným zájemcům, inzerce na webu RPC
a na facebooku RPC (http://rpc.vse.cz/pro-firmy/poradani-akce/).
Dvakrát ročně (březen a říjen) pořádá veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Veletrh umožňuje přímý kontakt mezi zástupci vystavujících společností a studenty,
příp. čerstvými absolventy. Pro návštěvníky je připra-

ven také bohatý doprovodný program formou samostatných prezentací vystavujících, panelových diskuzí
a individuálních konzultací. Podrobnosti o veletrhu je
možné najít na http://rpc.vse.cz/sance/o-veletrhu/.
V případě zájmu o jakoukoliv službu je možné se obrátit
na pracovníky RPC (e-mail: rpc@vse.cz).
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DEN S VŠE 2014

V sobotu dne 17. května 2014 se v prostorách Vysoké škole ekonomické v Praze
uskutečnil Den s VŠE – další ročník neformálního setkání absolventů s odborným
i společenským programem.
Akce začala v sobotu 17. května ve 14.00, kdy pro návštěvníky
byla připravena prohlídka školy. U vchodu je vítalo houslové
kvarteto, které hrálo moderní i nestárnoucí melodie, které
absolventům vykouzlily úsměvy i během deštivého dne.
Zájemci mohli navštívit knihovnu ve Staré budově nebo Centrum tělesné výchovy a sportu s odborným výkladem. Poté
následoval welcome drink a všichni se přesunuli do Vencovského auly, kde je uvítala rektorka Vysoké školy ekonomické
v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. Poté nastoupil Symfonický orchestr VŠE, který zahrál melodie od Sibelia, Rossiniho
nebo Badelta. Každá z fakult VŠE zorganizovala zajímavý
odborný program, po kterém následoval raut.
Na Dni s VŠE jste také mohli shlédnout mnoho talentovaných studentů, kteří si pro Vás připravili vystoupení v rámci kulturního programu. K vidění byla pohybová i pěvecká
vystoupení účastníků univerzitní soutěže VŠE HLEDÁ
TALENT, divadelní představení studentských spolků

a hudební doprovod při příchodu a po celou dobu rautu.
Smyčku krátkých filmů v sekci VŠE očima kamery připravili
studenti oboru Multimédia v ekonomické praxi. V tomto
bloku mohli účastníci akce vidět i novodobý vývoj VŠE
v obrazech. Na závěr zazpíval všem účastníkům Roman
Vojtek s dalšími hvězdami muzikálu Pomáda. Poté DJ
zahrál k tanci hity z 80. a 90. let. Celý den byl plný zážitků,
dobré nálady a pohody. Fotografie z celé akce si můžete
prohlédnout ve fotogalerii.
Abyste zůstali o dění na VŠE informováni, zaregistrujte se
prosím do centrální databáze absolventů absolventi.vse.cz.
Díky registraci Vás budeme moci včas informovat o Dni
s VŠE, o dalších zajímavých akcích pro absolventy i o různých možnostech spolupráce s Vaší Alma Mater.

DEN S VŠE 16. KVĚTNA 2015
Během své existence se Den s VŠE již stal tradičním
setkáním absolventů na půdě Alma Mater s celodenním programem. V roce 2015 se Den s VŠE bude konat
16. května 2015. Na akci se budete moci registrovat
od 24. února 2015. Členové Klubu absolventů budou
nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod. Shlédnout krátké video, které je sestřihem celé akce z roku
2014, můžete zde. Doufáme, že i v roce 2015 přijmete
naše pozváni a přijdete strávit příjemné sobotní odpoledne a večer na půdě Vaší Alma Mater. O podrobnostech akce Vás budeme v dostatečném předstihu
informovat na www.densvse.cz.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku VŠE nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost.

Komu je univerzita určena:
seniorům ve starobním důchodu,
zájemcům v invalidním důchodu.
Každý předmět lze zapsat jen jednou, tj. nelze stejný
předmět zapisovat do dalšího semestru s výjimkami:
předmětů, jejichž obsah se každý semestr obměňuje:
● U011 Mezinárodní politika a diplomacie
● U014 Finance
● U016 Dějiny umění

● U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví
s výjimkou předmětu U060 SIK – Seinor Internet Klub,
který je určen pro absolventy informatických předmětů
univerzity,
další individuální výjimky udělují učitelé na základě
zhodnocení studia jednotlivých studentů.
Na Univerzitě třetího věku lze studovat maximálně 3 roky.

Přihláška na Univerzitu třetího věku
Přihláška se podává elektronicky.
V případě problémů či obavy z elektronické přihlášky
kontaktujte osobně nebo telefonicky sekretariát Univerzity třetího věku v úředních hodinách (viz kontakty).
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VŠE BYLA VYHODNOCENA JAKO 2. NEJLEPŠÍ
ŠKOLA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Vysoká škola ekonomická v Praze
(VŠE) získala druhé místo ze zemí
východoevropského regionu
v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal.
VŠE se tím opět zařadila mezi 27 celosvětově
nejlepších manažerských škol a potvrdila svou vysokou úroveň, protože od roku
2009 se v hodnocení Eduniversal pravidelně
umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti.
Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 22.
října 2014 v Istanbulu. Za VŠE převzal ocenění
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro
vědu a výzkum. Druhé místo je vynikajícím
oceněním kvalitní práce učitelů, studentů i absolventů Vysoké školy ekonomické
v Praze. Školy jsou hodnoceny kritérii, kterými

je měřen rozvoj jejich internacionalizace,
k nim patří například umístění v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních
organizacích, kvalita a počet partnerských
škol, známost školy a její význam v daném
regionu. Dalším významným prvkem je volba
rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých
škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají
na otázku: „Kterou školu byste doporučili
svým studentům, pokud by chtěli studovat
v dané zemi“ (tj. v našem případě v České
republice)? Na základě uvedených kritérií jsou
všechny školy rozděleny do pěti skupin, které
jsou charakterizovány počtem palmových
listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává
5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně.
Více informací naleznete na:
www.eduniversal-ranking.com.

VŠE OSLAVILA VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE KONFERENCÍ
„25 LET EKONOMICKÉ TRANSFORMACE“
V pátek 14. listopadu uspořádala Vysoká
škola ekonomická v Praze (VŠE) konferenci
u příležitosti 25. výročí pádu komunismu.
Na důležité momenty ekonomické transformace zde
vzpomínali její aktivní účastníci – Ing. Vladimír Dlouhý,
CSc., Ing. Pavel Kysilka, CSc., a doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Přechod od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice hodnotili i další významní absolventi VŠE. Konferenci
moderovala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.
a emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hidls, CSc., dr. h. c.
V první části konference pozval emeritní rektor VŠE za řečnické pulty prvního polistopadového ministra hospodářství ČSFR a nynějšího prezidenta Hospodářské komory ČR

Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.; bývalého člena bankovní
rady a viceguvernéra Státní banky československé a České
národní banky, který v letech 1992 a 1993 připravoval
rozdělení měny Ing. Pavla Kysilku, CSc. – v současné době
předsedu představenstva České spořitelny; a partnera poradenské společnosti KPMG doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc.,
který v letech 2000 až 2010 vedl Českou národní banku.
Úspěšní absolventi VŠE, kteří dnes pracují ve veřejné správě, soukromých firmách i v akademické sféře zprostředkovali studentům, absolventů i vyučujícím VŠE komplexní
pohled na pětadvacetiletý vývoj české ekonomiky. Vysoká
škola ekonomická v Praze bude konference, na kterých budou prezentovány názory úspěšných absolventů, organizovat pravidelně, vždy u příležitosti listopadových změn.
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BENÁTSKÝ STYL OVLÁDL VŠE – MINIMÁLNĚ
NA REPREZENTAČNÍM PLESE 3. 12. 2014
Tradice se mají dodržovat a Ples VŠE není
výjimkou. Již čtvrtý ročník této společenské
akce proběhl 3. prosince v prostorách pražské Lucerny. V průběhu večera nechybělo
ani vyhlášení soutěže VŠE HLEDÁ TALENT.
Škraboška všude, kam se člověk podívá. Ano, letošní ples
proběhl v benátském stylu. Kdo zapomněl doplněk doma,
mohl si ho vzít od pořadatelů u vchodu do sálu. Na začátku zahrál Orchestr VŠE vídeňské valčíky, poté se ujala slova paní rektorka Vysoké školy ekonomické Prof. Ing. Hana
Machková, CSc., která oficiálně akci zahájila. V průběhu
večera hrál Big band Vladislava Brože. V Lucerna Music
Baru návštěvníci mohli tančit na písně všech žánrů nebo
se podívat na lightshow od skupiny HYPNOTICA. Také zde
vystoupila hudební skupina HitFakers.

se svým partnerem Martinem Štumarem. Návštěvníkům zatančil standardní tance v nestandardním podání
na rytmus francouzské písně. Na druhém místě se umístil
zahraniční student Kristian Lakari, který diváky nadchl
vystoupením na saxofon. Třetí místo obsadila dívčí
taneční skupina 4Fusion se svým tanečním mixem. Píseň
z Pomády Greased Lightning nenechala nikoho klidným.
Před půlnocí se zájemci mohli naučit v Lucerna Music
Baru salsu nebo merengue. Naopak Velký sál Lucerny
rozvlnily melodie z nesmrtelného filmu Pomáda. VŠE Crew
si po roce pro návštěvníky připravila společné tancování,
které nikoho nenechali v klidu sedět. Zazněly písně jako
Greased Lightning, Summer nights nebo We go together.
Program celého Plesu končil v ranních hodinách. Akci navštívilo okolo tři a půl tisíce lidí a jako v loňských letech opět
se jednalo o akci, na kterou se bude dlouho vzpomínat.

Paní rektorka vyhlásila vítěze každoroční soutěže VŠE
HLEDÁ TALENT. Tu letos vyhrála tanečnice Olga Kalinová

Budeme se na Vás těšit na dalším ročníku, který se
uskuteční 2. 12. 2015.

SHS NA VŠE POMÁHÁ
VĚTŠÍMU POČTU STUDENTŮ
I ABSOLVENTŮM

studenti vykonávají při každodenním docházení v pracovně SHS, kde se také dostávají do styku se zaměstnanci VŠE
v přívětivém prostředí, které respektuje jejich potřeby,
a tím jsou více integrováni do běžného pracovního prostředí. Do budoucna by se SHS chtělo orientovat i na podporu absolventů z řad handicapovaných studentů, kteří
při nástupu na pracovní trh stále musí překonávat velké
překážky. Již nyní se na VŠE koná veletrh JOB Fair, ale
škola by nově mohla čerstvým absolventům nabídnout,
aby mohli minimálně na jeden rok využívat bezbariérové ubytování na kolejích VŠE. Zdravotně postiženým
absolventům totiž trvá delší čas, než najdou vyhovující
zaměstnání a takové „chráněné bydlení“ by jim dalo
větší prostor pro nalezení vhodné práce.

Přijímací zkoušky, speciálně upravené prostory i nabídky
zaměstnání zprostředkovává handicapovaným studentům
VŠE již sedmým rokem. Středisko handicapovaných studentů (SHS) na VŠE v letošním roce poskytlo tuto podporu 32
studentům se specifickými studijními potřebami. Na VŠE
díky němu mohou studovat mladí lidé, kterým život ztěžuje zrakové, sluchové, pohybové a další postižení. Podpora
handicapovaných studentů je nedílnou součástí CSR aktivit
VŠE. SHS pomáhá handicapovaným studentům získat první
pracovní zkušenosti a návyky formou soustavné práce pro
SHS, která simuluje regulérní zkrácený pracovní úvazek.
Jedná se například o přípravu studijních materiálů pro
studenty se zrakovým a pohybovým handicapem, kterou
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PEDAGOGICKÁ
KONFERENCE NA VŠE

FAKULTA MANAGEMENTU
OSLAVILA 20 LET

Dne 29. listopadu 2014 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konal již 14.
ročník pedagogické konference, která je
tradičně pořádána katedrou finančního
účetnictví a auditingu Fakulty financí
a účetnictví VŠE.

V úterý 18. listopadu se na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci sešlo
Slavnostní shromáždění u příležitosti
oslav 20ti let fakulty.

Tématem letošní konference byly „Změny účetních
předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic
a rekodifikací soukromého práva“.
Pedagogická konference, akreditovaná Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se konala v Likešově
aule pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví
doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Ten také přednesl
hlavní příspěvek na téma připravované novelizace
zákona o účetnictví v souvislosti s transpozicí evropských směrnic. Mezi další přednášející patřila například
Ing. Jana Skálová, Ph.D., z katedry finančního účetnictví
a auditingu se svým příspěvkem na téma účetních a daňových dopadů rekodifikace soukromého práva v České
republice a dále Ing. Alena Králová, Ph.D., vedoucí
katedry didaktiky ekonomických předmětů s vystoupením, které bylo věnováno Doplňujícímu pedagogickému studiu pro učitele ekonomických předmětů.
Všechna prezentovaná témata byla zástupci středních
škol se zájmem přijata.
Součástí konference bylo také vyhlášení výsledků studentské soutěže s názvem „Účetní olympiáda“, kterou
katedra finančního účetnictví a auditingu již několik let
organizuje pro studenty středních škol.
Další (jubilejní) ročník konference se uskuteční
na přelomu listopadu a prosince 2015.

Před studenty, vyučujícími, absolventy a dalšími podporovateli vystoupili bývalí děkani fakulty a nynější děkan
prof. Radim Jiroušek, DrSc. Oslav v Jindřichově Hradci
se zúčastnilo i vedení VŠE a tři děkani dalších fakult VŠE.
Jako první shromáždění prostřednictvím videa pozdravil
první děkan Fakulty managementu (FM) doc. Ing. Zdeněk
Žemlička, CSc. Doc. Žemlička zakládal fakultu v roce 1994
a vedl ji až do roku 1999. Ve svém projevu připomněl, že
zrealizovat myšlenku na založení fakulty v Jindřichově
Hradci trvalo tři roky náročné práce. Za jeho vedení se
fakultě podařilo získat bývalé Švecovy kasárny z majetku
města a přebudovat je na menzu a koleje a poskytnout
tak studentům standardní zázemí univerzitního města.
Od června 1996 se účastnil jednání s vedením VŠE o spolupráci a o možném přechodu fakulty pod Vysokou školu
ekonomickou v Praze, který se uskutečnil dne 1. 1. 1998.
K řečnickému pultu se pak postavil druhý děkan FM ekonom prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., který se dnes na škole
věnuje především studentům v doktorském programu.
Ve svém projevu připomněl myšlenku stavící paralelu
mezi rozvojem vzdělanosti a lidským pokrokem. Třetí děkan a třetí řečník Slavnostního shromáždění prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. vzpomínal na to, jak se svými zkušenostmi
z Cambridge a Ústavu teorie informace a automatizace AV
ČR pomáhal rozvíjet na FM vědu a výzkum. Zasadil se o to,
aby na fakultě v roce 2003 mohl vzniknout doktorandský
program a v současné době vykonává funkci proděkana
pro vědu a výzkum. Nynější děkan FM prof. Radim Jiroušek, DrSc., shrnul současné postavení fakulty v kontextu Jižních Čech a VŠE. Dále před publikum vystoupili
architekt stavebních prací na FM Ing. arch. Milan Špulák,
starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav Mrvka a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Hosté i řečníci se
pak přesunuli do poslední zrekonstruované části budovy
FM, tak zvané dvorany. Zde se konal slavnostní raut, který
začal přípitkem a krájením dortu. Oslavy skončily divadelním představením v nedalekém sále Střelnice.
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ABSOLVENTI FMV VE VÝUCE

Žádáme absolventy
FMV o kontaktní údaje
pro další spolupráci

Absolventi Fakulty mezinárodních vztahů se pravidelně vrací na půdu své alma
mater a zapojují se do výuky odborných předmětů.

Mezi prioritní cíle FMV
patří zintenzivnění pravidelných kontaktů s jejími absolventy a využití
jejich expertní kapacity
a zkušeností v navazující
spolupráci.

přednáška Vadima Horny ze společnosti Lasvit

Studentům předávají své zkušenosti
z praxe, odborný nadhled, ale také inspiraci pro směřování budoucí kariéry.
V pondělí 8. prosince 2014 se tak
v rámci předmětu 2SE533: Čínská
ekonomika uskutečnila přednáška

absolventa FMV Ing. Vadima Horny
(Sales Co-Director společnosti Lasvit)
na téma „Lasvit na čínském trhu“.
Pokud máte jako absolventi FMV
zájem zapojit se do výuky, ať už
formou jednorázové přednášky nebo
na základě dlouhodobější spolupráce,
nebo můžete stávajícím studentům nabídnout stáž ve vaší společnosti, kontaktujte nás prosím s vaší představou
na email: lucie.bohmova@vse.cz.
Těšíme se na spolupráci!

ODBORNÉ KURZY FIS
Krátkodobé odborné kurzy
jsou určeny i pro absolventy,
jejichž cílem je získat především praktické dovednosti
v dané oblasti.
V roce 2015 mají členové Klubu
absolventů VŠE nárok na slevu 10%
na všechny odborné kurzy FIS. Kurzy
jsou otevírány průběžně celý rok a jejich
nabídka se stále aktualizuje. Termíny
mají vypsány následující kurzy, na které se již můžete přihlašovat (podrobné
informace k jednotlivým kurzům jsou
k dispozici po kliknutí na název kurzu,
v závorce uveden termín zahájení):

Jazyk SQL – trénink pro začátečníky a mírně pokročilé
(13. 1. 2015)
Value and risk management
(22. 1. 2015)
Data mining v kostce
(10. 2. 2015)
Základy R a SQL (13. 4. 2015)
Modely rizika (4. 6. 2015)
Finanční data a úrokové míry
(8. 10. 2015)
Základy demografie a modely
cash flow v životním pojištění
(3. 12. 2015)
Tvorba produktu v neživotním
pojištění (02/2016)

NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPO
DÁŘSKÉ VZNIKNE NOVÁ KATEDRA
Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo
Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance
fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový,
CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty
v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry,
a to Katedru podnikání.

Za tímto účelem si Vás dovolujeme
požádat o Vaše kontaktní údaje,
které prosím vyplňte do formuláře,
který naleznete zde.

KURZY
CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA FFU

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou
veřejnost pestrou paletu kurzů celoživotního
vzdělávání.
Účastníci kurzů mají možnost se
jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými
i praktickými poznatky z oblasti
financí, účetnictví, oceňování,
popř. si doplnit své pedagogické
vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci
osvědčení vydávané dle zákona
o vysokých školách.
Více o konkrétních oborech
naleznete zde.
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ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ PRO ABSOLVENTY
Centrum tělesné výchovy a sportu zve
absolventy na zimní sportovní kurz do Itálie
v termínu 24. 1.–31. 1. 2015.

SPORTOVNÍ KURZY
PRO ABSOLVENTY
NA LETNÍ SEMESTR
Rozvojové a poradenské centrum
ve spolupráci s Centrem tělesné
výchovy a sportu (CTVS) pořádá
pro absolventy semestrální kurzy.
Vybírat můžete ze Step aerobiku, Kick box
aerobiku, Bosu, Pilates až po Break Dance či
Modern Dance atd Snažili jsme se zohlednit
časové preference absolventů, a proto lekce
budou probíhat především v ranních nebo
až v pozdějších odpoledních hodinách.
Do Zájmových kurzů se můžete hlásit od začátku semestru. Výše poplatku za celosemestrální účast absolventů na Zájmových
kurzech CTVS je 800 Kč. Více zde.

Jedná se o sjezdařský a snowbordový kurz pro pokročilé.
Podrobnosti o kurzu zde. Zájemci se mohou hlásit u odb.
as. Musilové na email jinmus@seznam.cz.

Ý
V
O
T
E
K
RA
O
R
P
T
R
A
S
T
Y
S
N
Z ----Y
B
Š
VÁ ----Máte
nápady?

Máte osti?
schopn

My vám poskytneme
zdroje a jedinečný
prostor, kde je můžete
proměnit v realitu.

Napojíme vás
na firmy a start-upy,
ve kterých je můžete
uplatnit.

Vidíte ost
budoucn ání
v podnik ěstnání
místo zamci?
v korpora

Obklopíme vás
mentory a investory,
kteří s vámi
budou sdílet své
zkušenosti.

Buďte tam, kde jsou nejlepší podmínky
pro akceleraci podnikání: talentovaní
studenti, týmy, mentoři, firmy a investoři.
Registrujte se na

xport.vse.cz

ČTYŘI NOVÍ DOCENTI VŠE
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Rektorka Vysoké školy
ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hana Machková,
CSc., předala na Vědecké
radě dne 4. listopadu 2014
jmenovací dekrety čtyřem
novým docentům.
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
docentka katedry managementu FPH VŠE
Doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., obhájila
habilitační práci na téma „Vícekriteriální
hodnocení za rizika“ na Vědecké radě
Fakulty podnikohospodářské dne 9.
června 2014. Rektorka VŠE jmenovala
Ing. Lenku Švecovou, Ph.D., docentkou
pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. července 2014.
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE
Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc., obhájila
habilitační práci na téma: „Model konečné směsi l ogaritmicko-normálních
rozdělení“ na Vědecké radě Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne
16. října 2014. Rektorka VŠE jmenovala
RNDr. Ivanu Malou, CSc., docentkou pro
obor Statistika s účinností od 1. listopadu 2014.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
docent katedry světové ekonomiky FMV VŠE
Doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., obhájil
habilitační práci na téma: „Politická
ekonomie globálních nerovnováh“
na Vědecké radě Fakulty mezinárodních
vztahů dne 22. října 2014. Rektorka VŠE
jmenovala Ing. Pavla Hnáta, Ph.D., docentem pro obor Mezinárodní obchod
s účinností od 1. listopadu 2014.
doc. Drs. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.
docent katedry institucionální ekonomie
NF VŠE
Doc. Drs. PhDr. Silvester van Koten,
Ph.D., obhájil habilitační práci na téma:
„Testing economic theories with
experimental methods: Applications
in energy markets, financial and (risky)
charitable markets, and emission
trading“ na VR Národohospodářské
fakulty dne 22. října 2014. Rektorka VŠE
jmenovala Drs. PhDr. Silvestra van Kotena, Ph.D., docentem pro obor Ekonomie
s účinností od 1. listopadu 2014.

17. 12. 2014
Absolventské středy na VŠE –
Marketing jako firemní popelka
15. 12. 2014
Vánoční koncert (Musica
Oeconomica Pragensis)
10. 12. 2014
Absolventské středy na VŠE – Mění
poslední krize (finanční) svět?
3. 12. 2014
Reprezentační ples VŠE
v benátském stylu
29. 11. 2014
Fitness Day
26. 11. 2014
Absolventské středy na VŠE:
Aktuální výzvy moderní statistiky
23. 11. 2014
Prezentační seminář KRAV MAGA
20. 11. 2014
Semifinále soutěže VŠE HLEDÁ
TALENT
19. 11. 2014
Absolventské středy na VŠE –
1. výročí kurzových intervencí ČNB

11. ROČNÍK SOUTĚŽE TOP
ODPOVĚDNÁ FIRMA 2014

Aktivní spolupráce VŠE s podnikovým
a neziskovým sektorem
Ve čtvrtek 16. října již po jedenácté
udělila odborná platforma Byznys pro
společnost ceny za společenskou odpovědnost firem (z angl. Corporate Social Responsibility – CSR) v soutěži TOP
odpovědná firma. Jedná se o nejprestižnější ocenění za CSR v České republice. Vysoká škola ekonomická v Praze
(VŠE) v rámci své aktivní spolupráce
s podnikovým a neziskovým sektorem
v soutěži participovala prostřednictvím
zástupců z Fakulty podnikohospodářské a Fakulty mezinárodních vztahů
v odborných porotách jednotlivých

POZVALI
JSME VÁS:

kategorií jako např. odpovědný reporting 2014. Hlavním cílem soutěže
je v prostředí ČR zviditelnění a sdílení
vynikajících výsledků v oblasti udržitelného podnikání, ocenění firem, které
jsou leadery v klíčových oblastech
odpovědného podnikání, a v neposlední řadě motivace k zavádění a rozvoji
odpovědného podnikání v praxi.

12. 11. 2014
Absolventské středy na VŠE
– Competitive Strategies in
a Changing World
5. 11. 2014:
Koncert Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers „Když zaválí hotjazz nebo swing“
5. 11. 2014
Absolventské středy na VŠE
– Novinky v účetnictví
a auditu
14.–15. 10. 2014:
Veletrh pracovních příležitostí
ŠANCE
14. 10. 2014
Seminář Ekonomické dopady
členství ČR v EU 10 let
22. 9.–19. 12. 2014:
Zájmové kurzy Fitness
2. 6. 2014:
Přednáška významného ekonoma
M. Hashema Pesarana na VŠE
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KLUB
ABSOLVENTŮ
Chtěli bychom Vás informovat o možnosti získat až
2 volné vstupenky na Den
s VŠE, který se bude konat
v sobotu 16. května 2015,
více o akci zde.
Členství v Klubu absolventů je na celý
akademický rok 2014/15 a měsíční poplatek činí 80 Kč. Vzhledem k výši částky je poplatek účtován jednorázově
na celý akademický rok, tedy 800 Kč.
Zaregistrovat se můžete po přihlášení
do Vašeho účtu na absolventi.vse.cz
v sekci „Registrace na akce a do Klubu
absolventů“. Ze členství Klubu absolventů vyplývají i další výhody, např.
2 volné vstupenky na sezení na Reprezentační ples VŠE 2.12. 2015.
Více se můžete dočíst zde.

Absolventské členství
Absolventské členství je hlavní variantou registrace do Klubu absolventů.

V akademickém roce 2014/15 budete
v rámci absolventského členství:

význačných osobností na půdě VŠE,
odborné konference apod.)*

mít nárok volný vstup pro Vás
a 50% slevu na vstupné pro doprovod na Ples VŠE

mít nárok na slevu ze vstupného
na hrazené akce, které VŠE a její
fakulty pořádají

mít nárok na volnou vstupenku
pro Vás a doprovod na Den s VŠE

přednostně vědět o nabídce kurzů
pro veřejnost a kurzů celoživotního
vzdělávání s možností slevy

mít nárok na slevu 10% na všechny odborné kurzy FIS od roku
2015, podrobnosti o kurzech zde
dostávat přednostní informace
a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy a fakult
pořádané výhradně pro absolventy
VŠE*
získávat přednostní informace
a pozvánky na akce pořádané školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení

spolufinancovat aktivity pro
rozvoj spolupráce s absolventy
v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE
* v závislosti na Vašem aktuálním
nastavení v osobním účtu absolventa
(po registraci na absolventi.vse.cz
v sekci Můj účet – Spolupráce s VŠE)
Absolventské členství tak propojuje
výhody pro absolventy s podporou
aktivit VŠE. Kromě přednostních
informací či registrací a možnosti slev
na hrazené akce budete mít příležitost
vyjádřit podporu VŠE a svým příspěvkem se spolupodílet na financování
aktivit souvisejících s rozvojem spolupráce s absolventy.

KONTAKT

Registrační poplatek 800 Kč se hradí 1x
za akademický rok, absolventi posledního ročníku (aktuálně tedy 2013/14)
mají nárok na 50% slevu z členského
poplatku v prvním roce po ukončení
studia. Registrovat se můžete po přihlášení do Vašeho osobního účtu zde.

LinkedIn:
jako skupina: VSE Prague Alumni. Skupina je uzavřená, před schválením je nutné zažádat o členství.
jako vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze. Při zadávání školy do Vašeho vzdělání se Vám objeví pod stejným
názvem spolu s logem také v rolovacím menu.

VŠE Žižkov:
v Nové budově v kanceláři Rozvojového a poradenského centra NB37

http://ka.vse.cz

http://absolventi.vse.cz

